UCHWAŁA NR IX/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Rudnik nad Sanem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje:
§ 1.
Świadczenia przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Rudnik nad Sanem
zwanego dalej ,,przedszkolem”, w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2.
Świadczenia przedszkola udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustalony w §
1 są odpłatne i obejmują:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,
2) gry i zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym
światem,
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne rozwijające zdolności dzieci
oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania,
4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój fizyczny dziecka,
5) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
6) prowadzenie zajęć czytelniczo - literackich,
7) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dziecka.
§ 3.
1. Ustala się opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 2, w wysokości
…..% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustala się jako iloczyn stawki
godzinowej, o której mowa w ust.1 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych
opiekunów dziecka, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej, a także pracy przedszkola w danym miesiącu.
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3. W przypadku świadczeń określonych w § 2, realizowanych ponad deklarowaną przez
rodziców (opiekunów prawnych) ilość godzin, ustala się opłatę w wysokości 20 zł za
każdą rozpoczętą godzinę tych zajęć.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w ust. 2,
podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni nieobecności w miesiącu
poprzednim oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej
i stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1.
5. W wypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega odliczeniu w razie
zgłoszenia nieobecności dziecka na 7 dni wcześniej. W szczególnych przypadkach,
a zwłaszcza w razie długotrwałej choroby lub pobytu w szpitalu dyrektor przedszkola
może odliczyć opłatę od pierwszego dnia nieobecności.
6. Rozliczenia, o których mowa § 3 ust. 3, 4 i 5 dokonywane są z opłaty za kolejny miesiąc
lub na koniec roku szkolnego.
7. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 2, za trzecie i każde następne dziecko z tej
samej rodziny korzystające ze świadczeń przedszkola.
§ 4.
Opłata, o której mowa w § 3 ust. 2, płatna jest z góry do 15 dnia miesiąca kalendarzowego
za dany miesiąc kalendarzowy, za który przysługuje opłata, natomiast opłata, o której
mowa w § 3 ust. 3 płatna będzie do dnia 15 miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, za który przysługuje ta opłata.
§ 5.
1. Rodzice lub opiekunowie prawni przed przyjęciem dziecka do przedszkola składają
dyrektorowi pisemną deklarację, która wskazuje wymiar godzin oraz zobowiązanie do
uiszczenia opłat związanych z pobytem dziecka w przedszkolu oraz jego wyżywieniem.
2. Zmiana deklarowanej liczby godzin wymaga pisemnego oświadczenia złożonego co
najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca i jest skuteczna od następnego miesiąca
kalendarzowego.
3. Wzór deklaracji i oświadczenia o zmianie deklarowanej liczby godzin ustala dyrektor
przedszkola.
§ 6.
1. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu.
2. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka ustala dyrektor przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców
spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłku.
3. Zajęcia dodatkowe inne niż wymienione w § 2, w szczególności obejmujące zajęcia
umuzykalniające oraz naukę języków obcych, organizowane przez dyrektora
przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do
przedszkola, realizowane przez inne podmioty niż przedszkole, płatne są w całości
przez rodziców (opiekunów prawnych) – w wysokości pokrywającej koszty organizacji
i prowadzenia tych zajęć.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
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§ 8.
Traci moc uchwała Nr XVII/129/96 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30
sierpnia 1996 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonego przez Miasto Rudnik
przedszkola publicznego.
§ 9.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie 1 września 2011 roku.
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